
Tenro Ser – Devaneios 

Roland Barthes, em seu consagrado livro, A Câmara Clara, reforça: a fotografia se torna “surpreendente” a partir do 
momento em que não se sabe para que ela foi tirada. E é isso o que eu vejo nesse ensaio fotográfico, realizado visivelmente 
em terrenos distantes. Distantes também as ocasiões as quais as cenas foram tomadas, mas com uma densa unidade e 
evidenciada poética, na construção das imagens figurativas, com um “ar” plástico e às vezes de um moderno – no sentido de 
novo – jornalismo documental. Onde se percebe a presença numerosa do elemento construtivo da criança, hora ocupando 
todo o quadro, hora quase que imperceptível, mas com densidade de igual valor. Valendo-se desta eficácia Paulo Lima atira 
para onde vê, fazendo lembrar-me muito distante mergulho na fotografia, onde por orientação do intuito registrava tudo que 
chamava atenção dos meus inquietos olhos. 
Sabemos que para torna-se um “bom” fotógrafo temos que antes de tudo acreditar no nosso sentido. A credibilidade que nos 
damos, é a base para o nosso próprio decolar. Assim como o pescador que levantará a vara de dentro d’água toda vez que, 
somente ele achar que um peixe fisgou seu anzol e este ritual se repetirá até que de fato ele suba com o seu desejo iscado. 
A fotografia contemporânea, sobre tudo a brasileira nos mostra uma forma bastante intrigante de vermos uma cena. Hoje, os 
novos fotógrafos assumem cada vez mais novas maneiras de expressão, dos anseios, de forma bastante pessoal, 
distanciando-se cada vez mais das formas clichês do olhar, se posso chamar assim os fotógrafos que insistem eternamente 
em copiar seus mestres; devendo libertar, ou melhor, nascer independentes. Paulo Lima mostra nesse ensaio Tenro Ser - 
Devaneios uma liberdade adquirida prematuramente no convívio diário da fotografia, suas imagens revelam um olhar atento 
aos mais sutis dos movimentos, a mais debiên das luzes, a mais pobre das imagens. Podemos comparar essas fotos a formas 
de objetos e animais criadas pelas nuvens no céu ou mesmo flores em árvores nas margens das estradas. Elas existem para 
atender a sua necessidade de existência, não para esclarecer ou justificar. 
Somente os que vêem podem questionar a existência das imagens. 
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